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Så stödjer EU Ukraina

Redan före Rysslands angrepp på Ukraina i februari 2022 var EU angeläget om att stödja 
och stärka banden med Kiev. Ta reda på hur.

EU och Ukraina stärker banden

Sedan Sovjetunionens upplösning 1991, har Ukraina velat gå sin egen väg, bland annat genom 
att skapa närmare band med resten av Europa.

Ryssland
Ukrainas relationer med Ryssland har blivit allt mer kyliga på grund av Rysslands försök att 
behålla landet inom sin egen intressesfär. 2014 annekterade Ryssland, i strid med internationell 
rätt, Krim från Ukraina, något som blev starkt fördömt av EU. Ryssland har också drivit en 
hybridkrigsföring mot landet bland annat genom ekonomiska påtryckningar och 
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desinformationsattacker.

I ett betänkande som godkändes i december 2021 krävde parlamentariker att Ryssland drar 
tillbaka sina trupper och sade att priset kommer att bli högt för aggressioner från Moskva. I ett 
betänkande från april 2021 uttryckte parlamentet stor oro över den ryska militära 
uppbyggnaden.

Ledamöter i parlamentets utskott för utrikesfrågor och underutskottet för säkerhet och försvar 
befann sig i Ukraina mellan den 30 januari och den 2 februari för ett observationssuppdrag.

Den 22 februari kritiserade ledande Europaparlamentariker i starka ordalag den ryske 
presidenten Vladimir Putins erkännande av de i Ukraina icke-regeringskontrollerade områdena 
Donetsk och Luhansk som oberoende enheter.

Två dagar senare, den 24 februari, inledde Ryssland en omfattande attack på Ukraina. EU 
svarade med en rad sanktioner mot Ryssland och tog samtidigt initiativ för att stödja Ukraina.

Ta reda på mer i vår tidslinje över hur EU och Europaparlamentet stödjer Ukraina under 2023 
och i tidslinjen över hur de stöttade landet under 2022.

Ledamöter kräver utökade sanktioner
Under en debatt den 6 april krävde ledamöterna utökade sanktioner mot Ryssland, ytterligare 
stöd till Ukraina och att EU minskar sitt energiberoende. 

Den 7 april beslutade ledamöterna att omedelbart frigöra 3,4 miljarder euro till EU-länder som 
skyddar flyktingar från Rysslands invasion av Ukraina, och krävde samtidigt ett fullständigt 
embargo mot import av rysk olja, kärnbränsle och gas. Dessutom krävde de att alla barn som 
flyr kriget i Ukraina ska få säker passage och för hjälp till dem som befinner sig på flykt inom 
landet eller som inte kan lämna belägrade områden.

I en debatt med den franska ministern Brigitte Klinkert och kommissionens ordförande Ursula 
von der Leyen den 4 maj framhöll ledamöterna vikten av EU:s interna enighet och solidaritet – 
idag och för den framtida återuppbyggnaden av Ukraina. Dagen därpå uppmanade parlamentet 
EU att skydda kvinnor som flyr från våld och människohandel i Ukraina och att ge dem tillgång 
till grundläggande hälsovårdstjänster. Ledamöterna berömde också europeiska transport- och 
turistföretag för att de hjälper flyktingar från Ukraina.

De krävde även att Ryssland återlämnar stulna flygplan och uppmanade EU att skärpa 
sanktionerna mot Ryssland.

Den 19 maj antog ledamöterna flera olika resolutioner om Ukraina. För att stödja landets 
ekonomi ställde parlamentet sig bakom ett ettårigt upphävande av EU:s importtullar på all 
ukrainsk export. Ledamöterna gav också klartecken till nya regler som möjliggör för EU:s byrå 
för straffrättsligt samarbete (Eurojust) att på ett säkert sätt lagra och analysera bevis som rör 
krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. De bad EU att stödja inrättandet av en 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211210IPR19223/russia-must-immediately-withdraw-its-forces-threatening-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02623/russia-meps-deplore-military-build-up-attack-in-czechia-and-jailing-of-navalny
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210422IPR02623/russia-meps-deplore-military-build-up-attack-in-czechia-and-jailing-of-navalny
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220121IPR21523/european-parliament-delegation-to-visit-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-president-is-a-serious-violation-of-international-law
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20230126STO69603/hur-eu-stodjer-ukraina-under-2023
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/world/20220519STO30402/tidslinje-hur-eu-har-stottat-ukraina-sedan-krigets-borjan
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220406IPR26802/meps-call-for-more-support-for-ukraine-and-further-sanctions-against-russia
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26538/meps-frontload-3-4-billion-euro-to-address-ukrainian-refugees-needs
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26524/parlamentet-kraver-embargo-mot-import-av-rysk-olja-kol-karnbransle-och-gas
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26524/parlamentet-kraver-embargo-mot-import-av-rysk-olja-kol-karnbransle-och-gas
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26521/ukraina-eu-maste-skydda-alla-barn-som-flyr-fran-kriget
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220401IPR26521/ukraina-eu-maste-skydda-alla-barn-som-flyr-fran-kriget
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28219/solidaritet-inom-eu-som-nyckeln-till-att-hjalpa-ukraina-och-besegra-putin
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28219/solidaritet-inom-eu-som-nyckeln-till-att-hjalpa-ukraina-och-besegra-putin
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28229/war-in-ukraine-protecting-women-refugees-from-violence-and-sexual-exploitation
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220429IPR28231/russia-must-return-stolen-airplanes-demand-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29933/meps-approve-suspension-of-eu-duties-on-all-ukrainian-exports
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29933/meps-approve-suspension-of-eu-duties-on-all-ukrainian-exports
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29935/parliament-endorses-eurojust-s-new-powers-to-support-war-crime-investigations
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29935/parliament-endorses-eurojust-s-new-powers-to-support-war-crime-investigations
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29935/parliament-endorses-eurojust-s-new-powers-to-support-war-crime-investigations
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29931/ukraina-infor-sarskild-internationell-tribunal-for-aggressionsbrott


särskild internationell domstol för att straffa det aggressionsbrott som begåtts mot Ukraina, för 
vilket Internationella brottmålsdomstolen inte har någon behörighet. De bad även EU att ställa 
ryska politiska ledare, militära befälhavare och deras allierade till svars. Ledamöterna krävde 
finansiering för att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina. Detta genom att konfiskera 
ryska oligarkers tillgångar, använda nya egna medel från EU och fullt ut utnyttja den befintliga 
EU-budgeten.

Associeringsavtal mellan Ukraina och EU
I september 2014 gav parlamentet sitt stöd till associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, som 
inkluderade ett omfattande frihandelsavtal. Avtalet inledde en politisk relation och ekonomisk 
integrering mellan EU och Ukraina och gav de båda parterna ömsesidig tillgång till varandras 
fria marknader. Avtalet etablerade också regler gällande samarbete inom viktiga områden som 
energi, transport och utbildning. Det kräver också att Ukraina implementerar reformer och 
respekterar demokratiska principer så som de mänskliga rättigheterna och rättsstaten.

Genom frihandelsavtalet har EU och Ukraina integrerat sina marknader genom att avskaffa 
importtullar och andra handelsrestriktioner. Inom vissa viktiga områden, som handeln med 
jordbruksprodukter, finns övergångsbestämmelser och begränsningar. EU är Ukrainas 
huvudsakliga handelspartner och står för 40 procent av landets internationella handel.

 
Visum
I april 2017 gav Europaparlamentet sitt stöd till ett avtal som undantog ukrainska medborgare 
från EU:s visumregler för korta vistelser.

Ukrainare som har ett biometriskt pass kan befinna sig i EU i 90 dagar under vilken 180-
dagarsperiod som helst om syftet är turism, besöka familj och vänner. Reglerna gäller däremot 
inte om syftet är att arbeta och gäller inte för Irland.

 
Annat stöd
Det finns åtskilliga EU-initiativ som stödjer Ukrainas ekonomi, övergången till grön energi och 
landets reformer. Sedan 2014 har EU gett mer än 17 miljarder euro i form av stöd och lån för 
reformer i Ukraina, med särskilda krav på att framsteg görs. Mer än 11 500 ukrainska studenter 
har sedan 2015 deltagit i EU:s populära Erasmusprogramm.

EU har investerat i projekt avsedda att stimulera Ukrainas ekonomi, bland annat med direkt stöd 
till 100 000 små och medelstora företag och stöd till 10 000 företag på landsbygden. EU har 
också hjälpt till med landets modernisering av den offentliga IT-infrastrukturen.

Sedan början på coronapandemin har EU mobiliserat 190 miljoner euro för Ukrainas 
ekonomiska återhämtning så väl som 1,2 miljarder euro i makroekonomiskt bistånd. EU har 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29931/ukraina-infor-sarskild-internationell-tribunal-for-aggressionsbrott
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220517IPR29932/eu-maste-starka-stodet-till-medborgare-och-foretag-och-hjalpa-ukraina
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/ukraine/20140915IPR62504/european-parliament-ratifies-eu-ukraine-association-agreement
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170329IPR69065/parliament-approves-ukraine-visa-waiver
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_factsheet_ukraine.pdf


också skänkt personlig skyddsutrustning samt ambulanser, medicinsk utrustning och utbildning 
för sjukvårdspersonal. I samarbete med ukrainska civilsamhället har EU bistått med livsmedel 
och läkemedel till utsatta familjer.

 
Sacharovpriset
2018 gav parlamentet Sacharovpriset för tankefrihet till Oleg Sentsov. Den ukrainska 
filmregissören och människorättsaktivisten fängslades för att han protesterat, på frihetstorget i 
Kyiv, mot Rysslands annektering av hans hem Krim. Han frisläpptes 2019 som en del av ett 
fångutbyte mellan Ryssland och Ukraina.

Ukraina-EU delegationen

Mer information
Parlamentets utredningstjänst: "Russia's war on Ukraine: implications for EU energy supply", 
mars 2022 (en) 
Parlamentets  utredningstjänst: "EU-Ukraine association agreement" juli 2020 (en)
Artikel: "Ansträngd relation mellan EU och Ryssland: Vilka är orsakerna", 2022-01-27
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/sakharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/EPRS_ATA(2022)729281
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document/EPRS_ATA(2022)729281
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU(2020)642844_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20210128STO96606/eu-russia-relations-under-strain-what-are-the-causes
mailto:webmaster@europarl.eu

